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Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις

4 και 5 Δεκεμβρίου διήμερο συνέδριο με

θέμα τη «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση

των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών στην

Κύπρο». Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε

από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμή-

μα Δασών με το έργο iLIFE-TROODOS,

υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Γε-

ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-

βάλλοντος, δρ Κώστα Καδή.  

Στο συνέδριο είχαν προσκληθεί και

συμμετείχαν πέραν από 50 άτομα από

τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και

ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιβαλλοντι-

κές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ανα-

πτυξιακές εταιρείες. Στο συνέδριο παρου-

σιάστηκε η αναγκαιότητα χαρτογράφησης

και αξιολόγησης των οικοσυστημικών

υπηρεσιών στην Κύπρο και πώς αυτά εν-

τάσσονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλό-

τητας. Οι εργασίες του συνεδρίου περι-

λάμβαναν προσκεκλημένες ομιλίες από

εμπειρογνώμονες του εξωτερικού σε θέ-

ματα οικοσυστημικών υπηρεσιών, καθώς

επίσης θεματικές συνεδρίες για τη χαρτο-

γράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστη-

μικών υπηρεσιών δύο σημαντικών περιο-

χών του νησιού: των Αλυκών Λάρνακας

και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροό-

δους.

Το έργο iLIFE-TROODOS συνδιοργά-

νωσε το συνέδριο στο πλαίσιο της Δράσης

Β.2 του έργου. Η εν λόγω δράση περιλαμ-

βάνει τη διοργάνωση συναντήσεων/εργα-

στηρίων, τα οποία στοχεύουν στην ευαι-

σθητοποίηση όσον αφορά στις φυσικές

αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες

που παρέχει το Εθνικό Δασικό Πάρκο

Τροόδους, καθώς και στην ενημέρωση και

ανάπτυξη ικανοτήτων συγκεκριμένων

ομάδων ατόμων (για παράδειγμα των φο-

ρέων χάραξης πολιτικής).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το

πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και υλοποιείται από το Τμήμα Δασών του

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Περιβάλλοντος (Ανάδοχος Φορέ-

ας), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διατή-

ρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου

Frederick, το Τμήμα Περιβάλλοντος και

την εταιρεία Contact Advertising Agency

Ltd.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο

iLIFE-TROODOS στο www.ilifetroodos.eu 

Τρόοδος. Είναι, στη Φύση μας!

Συνέδριο για τη Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση 
των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών στην Κύπρο

Η Cyta, με υψηλό αίσθημα ευθύνης,

τόσο προς τους πελάτες της, αλλά και

προς ολόκληρο το κυπριακό κοινό και με

γνώμονα την αξιοπιστία που διέπει όλες

τις λειτουργίες του Οργανισμού, προσέ-

φυγε στο Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης

(ΦΕΔ) με αίτημα την τροποποίηση της

τρέχουσας διαφημιστικής εκστρατείας

ανταγωνιστικής εταιρείας, η οποία ισχυ-

ρίζεται ότι το δικό της δίκτυο έχει τη με-

γαλύτερη κάλυψη 4.5G στη χώρα μας.

Η θέση της Cyta ήταν ότι ο ισχυρισμός

της διαφήμισης είναι ανυπόστατος, ατεκ-

μηρίωτος, παραπλανητικός και εκτός

πλαισίου θεμιτού ανταγωνισμού σε ό,τι

αφορά τη σύγκριση με το δίκτυο της Cy-

ta. Είναι πεποίθηση της Cyta ότι, στο

πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού, συγκριτι-

κά αποτελέσματα είναι αποδεκτά, μόνο

αν έχουν εξαχθεί στη βάση μετρήσεων

ανεξάρτητων οργανισμών και συμφωνη-

μένης ή αποδεκτής από όλους μεθοδολο-

γίας.

Κατά την εξέταση της καταγγελίας, η

Πρωτοβάθμια Επιτροπή του ΦΕΔ διαπί-

στωσε τα εξής:

i. Φαίνεται να υπάρχουν περισσότερες

από μία ερμηνείες στον τηλεπικοινωνια-

κό κλάδο για το 4.5G και δεν υπάρχει

ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. 

ii. Οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν δια-

φορετικό τεχνολογικό ορισμό για το 4.5G.

iii. Σε καμία περίπτωση δεν είναι λογι-

κό να αναμένουμε ότι ο μέσος καταναλω-

τής θα γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κοινά

αποδεκτός ορισμός για το τι σημαίνει

4.5G στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Ως

εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν

συγκριτικές αναφορές σε διαφήμιση.

iv. Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω,

η Πρωτοβάθμια Επιτροπή θεωρεί ότι η

διαφημιστική εκστρατεία της «ανταγωνι-

στικής εταιρείας» προσκρούει στα άρθρα

1α, 3α, 5β και 8 του Κυπριακού Κώδικα

Δεοντολογίας Επικοινωνίας και θα πρέ-

πει να τροποποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 1α προνοεί

όπως όλες οι διαφημίσεις είναι νόμιμες,

ευπρεπείς, έντιμες και αληθείς. Το άρθρο

3α προνοεί ότι η διατύπωση των διαφη-

μίσεων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να

μην τίθεται θέμα κατάχρησης της εμπι-

στοσύνης του καταναλωτή ή εκμετάλλευ-

σης της έλλειψης πείρας ή γνώσεών του. 

Το άρθρο 5β προνοεί ότι οι διαφημί-

σεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή

οπτικές παραστάσεις ή ηχητικά στοιχεία,

που, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με υπονο-

ούμενα, παραλείψεις, διφορούμενους ή

υπερβολικούς ισχυρισμούς, μπορούν να

παραπλανήσουν τον καταναλωτή. Το άρ-

θρο 8 αναφέρεται σε θέματα τεκμηρίω-

σης των ισχυρισμών που περιλαμβάνον-

ται σε μία διαφήμιση. 

Η Cyta χαιρετίζει την απόφαση του

ΦΕΔ και με την ευκαιρία ανανεώνει την

υπόσχεσή της προς το κυπριακό κοινό,

ότι η επικοινωνία της θα συνεχίσει να εί-

ναι αξιόπιστη, χωρίς μικρά γράμματα. 

Για τη Cyta, η αξιοπιστία και ο σεβα-

σμός προς τον καταναλωτή είναι αξίες

αδιαπραγμάτευτες.

H Cyta δικαιώνεται με απόφαση του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης 

Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2018
Το αξιόλογο ερευνητικό έργο επιστημόνων που δραστηριοποι-

ούνται στην Κύπρο ανέδειξε για ακόμη μία φορά το Ίδρυμα Προ-

ώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού των «Κυ-

πριακών Βραβείων Έρευνας», επιβραβεύοντας για εντέκατη συνεχή

χρονιά ερευνητές που επιδεικνύουν σημαντικά, διεθνούς επιπέδου

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η τελετή απονομής των «Κυπριακών

Βραβείων Έρευνας ΙΠΕ» και των «Κυπριακών Βραβείων Καινοτο-

μίας ΟΕΒ» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, πα-

ρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστα-

σιάδη και σημαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, επιχειρημα-

τικού και ακαδημαϊκού κόσμου της Κύπρου. 

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της απονομής ο

πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ, Χρίστος Πατσαλί-

δης, ανέφερε ότι «με τα Βραβεία Έρευνας, το Ίδρυμα επιδιώκει να

ενισχύσει το δημιουργικό έργο των επιστημόνων μας, να ανταμεί-

ψει τη συνεπή και συνεχή

προσπάθειά τους για την

προαγωγή της επιστήμης,

συμβάλλοντας με αυτό τον

τρόπο στη δημιουργία σω-

στών προτύπων για την κυ-

πριακή κοινωνία». Ο κ. Πατσαλίδης πρόσθεσε ότι το ΙΠΕ θα συνεχί-

σει να εργάζεται μεθοδικά για την ενίσχυση της έρευνας και της και-

νοτομίας, στηρίζοντας και αναδεικνύοντας το έργο των Κύπριων

ερευνητών. 

Από πλευράς του ο επικεφαλής επιστήμονας και μέλος του Εθνι-

κού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, Κυριάκος Κόκκινος, δή-

λωσε ότι η βράβευση των διακριθέντων αποδεικνύει για ακόμη μία

φορά τις δυνατότητες και προοπτικές της Κύπρου να αναπτύξει και-

νοτομία, καθώς και ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις με υψηλές

φιλοδοξίες και την ικανότητα να διακριθούν με βάση αυστηρά κρι-

τήρια αριστείας. «Οι βραβευθέντες με τις δικές τους "ιστορίες επιτυ-

χίας" αναδεικνύονται σε λαμπρά παραδείγματα για τη νέα γενιά των

καινοτόμων επιχειρήσεων και διακεκριμένων επιστημόνων που θα

ακολουθήσουν στο μέλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Οι νικητές των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας 2018
Το Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία του Διακεκριμένου Ερευ-

νητή για το 2018 το οποίο φέτος αφορά τη θεματική ενότητα «Φυ-
σικές Επιστήμες και Μηχανική», απονεμήθηκε στη Δρα Κωνσταν-
τία Αλεξάνδρου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου και του Ινστιτούτου Κύπρου.

Το Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία του Νέου Ερευνητή στη
Θεματική Ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» απονεμή-
θηκε από κοινού στους Δρα Άθω Αγαπίου, Ερευνητή στο Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Δρα Κωνσταντίνο Μανουσάκη,
Ερευνητή του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία
«ΚΟΙΟΣ». Το Βραβείο Έρευνας στη Θεματική Ενότητα «Κοινωνικές
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» απονεμήθηκε στη Δρα Θεοδώρα
Μούτσιου, Ειδική Επιστήμονα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ στη Θεματική Ενότητα «Επι-
στήμες Ζωής» το Βραβείο απονεμήθηκε στη Δρα Κυριακή Μιχαη-
λίδου, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας Κύ-
πρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ΙΠΕ καθιέρωσε τα Βραβεία Έρευνας
από το 2007, ως μέρος των πρωτοβουλιών του για καλλιέργεια
κουλτούρας για έρευνα και καινοτομία, ενώ αποτελούν την κορυ-
φαία τιμητική διάκριση στον τομέα της έρευνας στην Κύπρο. Σε αυ-
τό το διάστημα βραβεύτηκαν και ξεχώρισαν δεκάδες προσωπικό-
τητες, ανάμεσα σε εκατοντάδες αξιόλογες συμμετοχές, αποδει-
κνύοντας ότι η Κύπρος είναι ένας ολοζώντανος πυρήνας έρευνας
και καινοτομίας που διαθέτει αφενός το κατάλληλο ανθρώπινο δυ-
ναμικό και αφετέρου τις δυνατότητες για διακρίσεις και πρωταγω-
νιστικό ρόλο στο παγκόσμιο τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνι-
κό περιβάλλον. 

Το ΙΠΕ βράβευσε
ερευνητές για τις άριστες
επιδόσεις και το διεθνώς
αναγνωρισμένο έργο τους

Ακόμα μια πρωτιά για το Τμήμα Καλών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick

Ακόμα μια πρωτιά έρχεται να προστεθεί στη

μακροσκελή λίστα διακρίσεων των φοιτητών

και αποφοίτων του Τμήματος Καλών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου

Frederick. Ο φοιτητής του μεταπτυχιακού

προγράμματος στις Εφαρμοσμένες Τέχνες (MA

in Interdisciplinary Design) Ανδρέας Πιτσιλ-

λίδης απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγω-

νισμό που διοργάνωσε το Βιβλιοπωλείο ME-

RES για το σχεδιασμό των μοναδικών του to-

te bags.

Το γενικότερο θέμα του διαγωνισμού ήταν τα

taboos. Τα taboos είναι ένας όρος, ο οποίος κα-

λύπτει ένα μεγάλο φάσμα και η σημασία τους

στην κοινωνία αλλάζει με την πάροδο του χρό-

νου. Κάποια μπορεί να αποδυναμωθούν ή ακό-

μη και να εξαφανιστούν, ενώ άλλα μπορεί να γί-

νουν ισχυρότερα και πιο κυρίαρχα. 

Το βραβευμένο έργο προέβαλε ζητήματα για

τα οποία συνήθως δεν συζητάμε ανοικτά. Τα

ναρκωτικά, το φύλο, η θρησκεία, ο αυνανισμός,

η έκτρωση και η λογοκρισία του ανθρώπινου

σώματος περιλαμβάνονται σε αυτό το illustra-

tion, ενώ τα γάντια αντιπροσωπεύουν την ουδε-

τερότητα, εμένα κι εσένα και όλους εμάς που μας

καταπιέζουν τα στερεότυπα της κοινωνίας.

Το βιβλιοπωλείο MERES εξειδικεύεται σε εκ-

δόσεις με θέματα όπως: architecture, design,

arts, society, lifestyle και children's.

Το Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τε-

χνών του Πανεπιστημίου Frederick, εφαρμό-

ζοντας τη διαχρονική του φιλοσοφία, εντάσσει

ενεργά και δυναμικά τους φοιτητές του σε συ-

νεργασίες με επαγγελματικούς και κοινωνι-

κούς φορείς, ενώ παράλληλα συμμετέχει συ-

στηματικά σε τοπικούς ή διεθνείς διαγωνι-

σμούς. Αυτή η πρακτική καλλιεργεί την αντί-

ληψη των πραγματικών συνθηκών εργασίας,

την έννοια της προσφοράς και την ευγενή

άμυλα. Σ’ ένα δημιουργικό και υποστηρικτικό

περιβάλλον, το Τμήμα και οι ακαδημαϊκοί που

το απαρτίζουν παρέχουν όλα τα ουσιαστικά

εφόδια, τις μεθόδους και την απαραίτητη έμ-

πνευση στους φοιτητές για να επιτυγχάνουν

συστηματικά τους επιθυμητούς στόχους και να

φέρνουν πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα.
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